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AVALIACÃO DA QUALIDADE DO PIRARUCU (Arapaima gigas)
SALGADO-SECO.
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A salga é um dos processos tecnológicos viáveis para aumentar o tempo de vida útil

do pescado, permitindo assim a estocagem do produto por maior espaço de tempo e

consequentemente servir como reserva alimentar em época de escassez.

A salga é um processo de conservação baseado na penetração de Cloreto de Sódio no

tecido do pescado. A penetração é controlada através de fatores físicos, químicos e

bioquímicos Burgess e/ aI (1971). Segundo Botelho (1956), o problema fundamental para a

conservação do pirarucu ou outras espécies por este processo, está na execução das principais

fases de preparação. A salga do pescado é justificada pelos baixos custos operacionais,

utilização de mão de obra não especializada e aplicabilidade sem distinção geográfica, o que

torna o processo largamente utilizado. Dias (1983) cita que embora de fácil aplicação, na

região Amazônica, o processo de salga é totalmente empírico, feito sem técnica e sem critério

higiênico-sanitário, tornando impraticável a obtenção de um produto de boa qualidade.

Conforme Andersen (1978) os métodos usados para a salga variam com as espécies,

condições locais e tradições, sendo importante a qualidade da matéria-prima e do sal usado na

salga. Segundo Burgess et ai (1971), o sal comum empregado em concentrações suficientes,

torna lenta ou impede a alteração bacteriana do pescado. Essa propriedade é utilizada na cura

com sal, para preservar produtos que se conservam em bom estado durante longo período.

O processamento do pescado a partir do peixe "in natural! para a obtenção de produto

salgado-seco. foi executado visando comparar um produto tecnicamente trabalhado com o

comercializado e feito empiricamente.

Foram utilizados no experimento como matéria-prima, o pirarucu salgado-seco,

pirarucu "in natura" e o sal grosso e fino.

Foram efetuadas análise sensorial; análises físico-químicas: composição centesimal,

NaCI, umidade, Reação Kreiss, TBA, H2S, NH3, de acordo com métodos preconizados pelo

Instituto Adolfo Lutz (1985) e AOAC (1984). As análises variaram conforme a fase de

processamento; análises microbiológicas: contagem total a 35°C, contagem de halófilos, NMP

coliformes totais, NMP coliformes fecais, contagem de bolores e leveduras, de acordo com a
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metodologia citada por Lanara (1981) e Peru (1982), que também variaram conforme a fase
F'..

de processamento do pescado.

O processamento tecnológico do pescado salgado-seco, foi feito com pirarucu "in

natura" doado pelo Serviço de Fiscalização do IBAMA, em peças inteiras abertas. sem

cabeça, sem vísceras. O pescado foi cortado em mantas ou filés com espessura de 3 a 5 em.

lavado para retirar os restos de vísceras e pendurado por 30 minutos para escorrer o excesso

de água.

Na montagem dos métodos ficou evidenciado ser a salga mista a melhor na

concentração de 30% com sal esterilizado (50% sal fino e 50% sal grosso). Após se processar

a cura, o pescado foi lavado em água corrente para retirar o excesso de sal e colocado em

varais para escorrer.

A secagem do pirarucu foi feita em secador solar Doe et alli (1977) onde as mantas

foram colocadas sob estendal até atingirem o nível desejado.

O pescado após a secagem foi acondicionado em diferentes embalagens (madeira.

plástico, cesto de cipó) e estocado em temperatura ambiente.

Foram analisadas amostras do pescado salgado-seco (pirarucu), oriundas do comércio

de Manaus e outras cidades do Amazonas, durante seis meses para cada local.

Os resultados mostraram que a composição centesimal apresentou 18,99% de proteína;

0,38% de lipídios; 78,85% de umidade e 1,78% de RMF. Resultados próximos aos citados

por Stansby (1962). Os resultados microbiológicos foram normais tendo a contagem total

variado entre 8,8xl03 e 5,8xl05 UFC/g, NMP coliformes totais entre 53 e 150 e ausência de

NMP de coliformes fecais.

A cura se deu com Cloreto de Sódio a 18,30% no 5° dia ou 40 horas (considerando 8

hs. Idia ), resultado coerente com o que cita Botelho & e Nort (1974) Tendo NaCI entre 12 e

18 %. O objetivo foi alcançar 18% de Cloreto de Sódio visando maior período de

conservação do produto.

Os resultados microbiológicos foram considerados normais, onde a contagem de

Halófilos moderados variou entre 1,3x 103 e 7,0 x 104 UFC/g; Halófilos extremos entre

1,5x 103 e 4,9 xl 04 UFC/g e Bolores e Leveduras entre 4,Ox1Oe l,7x 102 UFC/g.

A secagem foi feita em secador solar, com temperatura variando entre 32 e 42° C,

umidade relativa entre 40 e 35 % e velocidade média do ar de 1,0m Is. A secagem ideal se deu

no 8° dia ou 64 hs. (8hs Idia), com umidade de 35,29%. Os resultados coincidem com o

citado por RIISPOA (1980) como sendo 35 % de umidade.
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Os resultados microbiológicos foram considerados normais, onde a contagem de

Halófilos moderados variou entre 8.6 x 102 e 1.0 x 105 UFC/g; Halófilos extremos variou

entre 5.7 x 102 e 2,4 xl 04 UFC/g e bolores e leveduras variou entre 0,5 x 10 e 6,5 x 10

UFC/g.

Os resultados físicos químicos e microbiológicos durante os primeiros 6 meses foram

normais. A partir de 7 meses de estocagem houve início de uma deterioração oxidativa de

intensidade desprezível estando o produto ainda próprio para consumo.

A partir de 8 meses de estocagem apresentou alterações físico-químicas (R.K., NH3.

H2S) e microbiológicas onde a contagem de bolores e leveduras aumentou sensivelmente com

4,Ox103 UFC/g e o produto já apresentando manchas indicando presença de bolores.

Consequentemente já demonstrando alterações indicativas de deterioração, portanto impróprio

para consumo.

Quanto aos tipos de embalagem não houve diferenças significativas quanto a

qualidade do produto, porém a embalagem plástica oferece melhor proteção.

As amostras oriundas do comércio de Manaus e das diversas cidades apresentaram de

modo geral alterações nas características organolépticas, tais como cor amarelada, muitas com

manchas escuras, consistência e textura muitas vezes alterada e umidade elevada. Os

resultados microbiológicos apresentando contagens elevadas e que variaram até 4,Ox105

UFC/g e bolores e leveduras até >6,5x 108 UFC/g.

Consequentemente a maioria das amostras analisadas na realidade não tinham

condições normais de consumo e nem mesmo as condições para estocagem prolongada.

Concluindo-se que: a cura do pescado processado se deu em 5 dias ou 40 horas; a

salga mista a 30% foi a mais eficiente; a secagem se deu no 8° dia ou 64 horas; a secagem

com módulo implica em economia de combustível e/ou sem eletricidade; a estocagem foi

normal até o 7 o mês; o pescado salgado-seco oriundo do comércio é processado

empiricamente, nem sempre tem condições normais de consumo e não resiste a estocagem

prolongada.
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